
 
 
 

 بدء الوحيكتاب 
 

 معالي الشیخ الد�تور
 عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر

 عضو هیئة �بار العلماء
 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء

                           
 

  المكان: هـ١/٠٦/١٤٣٠ تار�خ المحاضرة:



 
 

 
 

=ÚÑf=i_k‘F=ÏvÈÿ^٥٥E= ٢ 

  
 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

فه في صالة التراو�ح في رمضان نرى اإلمام وقد وضع أمامه مصحًفا �بیًرا وأحر هذا �قول: 
یقلب لكبیرة، ُ�سمى مصحف التهجد و�قرأ منه اإلمام أثناء صالة التراو�ح ور�ما حّرك ید�ه 

  الورقة، فهل هذا جائز أم ال؟
علیه الصالة -عائشة اتخذت إماًما �قرأ من المصحف، وأهل العلم �جیزونه �اعتبار أن النبي 

ال  :حمل أمامة للحاجة، حمل ُأمامة إذا سجد وضعها و�ذا قام حملها، الحنفیة �قولون  -والسالم
ال �جوز �حال أن ُ�قرأ من المصحف؛ ألن هذا عمل �ثیر �حتاج إلى حمل ووضع وفتح فال 

نه، وأكثر أهل العلم على جوازه، لكن الذي ُ�خشى أن تسترسل في األمر و�تجاوز مثل هذا �جیزو 
الفرق بینه و�ین المصحف؟  ماإلى المحدثات، إلى اآلالت �عض الناس �قرأ من الجوال �قول 

، و�حرك �فارة ،حراب ُ�حرك شاشةیدرس اآلن وضع مصحف إلكتروني في الم :و�عضهم �قول
 توسع غیر مرضي هذا أبًدا.المسألة مسألة 

 طالب:...
�عني مجرد ما ینتهي من الصفحة تنقلب. هللا المستعان على �ل حال المحدثات هذه التي لیست 

بلنا من أهل العلم في الجیل الذي ق افي عهد من سلف ال تدخل في العبادات. ذ�رنا مراًرا أن �ثیرً 
ون هذا ُمحَدث و�ستعمل في عبادة ودخل �عد وجود مكبرات الصوت ماتوا وما استعملوها، �قول

في حیز االبتداع، لكن الحاجة دعت إلى �ثرة ذلك مع �ثرة الناس و�ثرة الجموع، وتوسع الناس، 
 تواطؤوا على ذلك، ،ثم رأوا أن هذا شيء ال �مكن إنكاره �النظارة لتكبیر الحرف وما أشبه ذلك

  المستعان.لكن التوسع ما له نها�ة، التوسع ال نها�ة له، �هللا
ر�ما نرى من �جعل المصحف خلف اإلمام، �جعل المصحف خلف اإلمام �عني مع أ�ًضا �قول: 

 ؟ ماذا �فعل �هخلف اإلمام  اواحد من المأمومین، �ضع مصحفً 
وأ�ًضا ر�ما نرى من �جعل مصحًفا خلف اإلمام حتى إذا أخطأ اإلمام �فتح علیه، من �حمل 

و�عضهم �حمله �حجة أنه یر�ز إذا تا�ع اإلمام وهو �قرأ، و�حمل المصحف، الواجب  ،المصحف
على المأموم أن ینصت للقراءة، واجبه اإلنصات واإلقبال على صالته، تصحیح القراءة واجب 

إذا  هألن ؛أن �فتح علیه من غیر حر�ة زائدة اإلمام، هو واجب اإلمام، ومن وراءه ممن �ستطیع
إنه �حمل المصحف من أجل أن  :ن �حمل المصحف للحاجة فغیره �عضهم �قولأجیز لإلمام أ

ح قراءته مع قراءة اإلمام، لیس هذا وقت تصحیح قراءة، أنصت واستمع وصحح   ماُ�صحِّ
تستطیع أن تصححه في هذا المجال من حفظك أو لفت انتباهك، �لمة �نت تقرؤها خطًأ 

معناها من خالل قراءة اإلمام، و�م من إمام �قرأ  فصححتها من خالل قراءة اإلمام، �لمة فهمت
�عض األئمة مؤثر، تسمع  ة�عض الناس إمام نعمالقرآن و�سمعه الناس �أنه أنزل ألول مرة، 
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القرآن ما شاء هللا �أنك تسمع ألول مرة وتستفید، وتقبل على فهم �الم هللا وتدبره، وتنتفع �ه نفًعا 
 یع.عظیًما، لكن مع المصحف مثل هذا �ض

 طالب:...
ال هو لو نظر في مسجده موضع سجوده، وأقبل على صالته ما حصل له شيء، و�عضهم 
ز إذا تا�ع اإلمام و�قرأ وهو �حمل المصحف فهل هذا �له أو �عضه جائز؟  �حمله �حجة أنه ُیر�ِّ
على �ل حال التوسع مثل ما قلنا في الصالة األصل أن المسلم �قبل على ر�ه في صالته سواء 

حتاج یر�ز و�أن ألنه لو قلنا مثل هذا و�حتاج  ؛وال ینشغل �ما لم �كلف �ه ،ان إماًما أو مأموًماك
یرجع، �صل إلى مات الغر�بة، إذا أشكل علیه شيء إلى مصحف في حاشیته �عض الكل

 ما �صلح أبًدا. ،المطوالت في یوم من األ�ام، ما �صلح التوسع في هذا
 ؟ماذا

 طالب:...
 النافلة معروف.كله في صالة 

 طالب:...
هذا في خارج الصالة، ال في خارج الصالة، نعم في خارج الصالة �فضلون القراءة من 
 المصحف أكثر من القراءة عن ظهر الغیب إال في حالة واحدة وهي ما إذا �ان اعتیاد القراءة من

 فهذا یرجع إلى حفظه. ،المصحف ینسیه الحفظ
 طالب:...

 -علیه الصالة والسالم-مستثناة لیست هي األصل، األصل أن الرسول هذا صعب، عائشة حالة 
وهذا  ،لجواز خالف األصل هذا استدالل ،قام من غیر المصحف، هذا األصل في المسألة، ال

 ذ�رناه.
 ال لم �فق فتح هل شرح ابن الملقن التوضیح شرح الجامع الصحیح فاق فتح الباري؟�قول: 

ر�ه أو قاأ�ًضا لكنه استفاد من غیره  ،الباري، فتح الباري ابن حجر استفاد من ابن الملقن �ثیًرا
ا  لكن فتح الباري لمن أراد أن ،وما قیمة العلم، هو شرح مبسوط ومفصل، وفیه فوائد �ثیرة جد�

 �قتصر على شرح واحد ما �مكن أن ننصحه �غیر فتح الباري.
 قبل مدة قال اثنتي عشرة سنة �تاب اسمه: علم الحدیث ُ�تب على غالفه تألیفصدر  �قول:

كن ابن تیمیة تحقیق مراد شكري دار عالم الكتب، أخبر أنه حققه على نسختین خطتین فلم �
�ًرا في ني لم أجد له ذأخاصًة و�فما حقیقة ذلك الكتاب  ،جمًعا من عنده وأعیدت طباعته مرات

  مؤلفات ابن تیمیة؟
على �ل حال هذا الكتاب علوم الحدیث أو علم الحدیث المنسوب لشیخ اإلسالم ابن تیمیة في 

�عني شیخ  ،المجلد الثامن عشر من الفتاوى موضوع علوم الحدیث، وهو جمع ولیس بتألیف
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اإلسالم ما قصد التألیف في هذا الفن على سبیل االستقالل، لكن له �الم طو�ل في مسائل 
 تصحیح والتضعیف والكالم على الرجال �مكن جمعه في مجلد �بیر.االصطالح وفي ال

ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�
 .أجمعین

ذ�رنا في آخر الدرس الماضي أنه لم یبق من الحدیث إال مواضع التخر�ج من البخاري وغیره،  
 خّرج هذا الحدیث في ستة مواضع من صحیحه:  -رحمة هللا علیه–اإلمام البخاري 

: حدثنا موسى بن إسماعیل، قال -رحمه هللا-األول هنا في بدء الوحي: �اٌب بدون ترجمة قال 
 -حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة، قال:حدثنا أبو عوانة 
صلى  -سول هللاقال: �ان ر  ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك}في قوله تعالى:  -رضي هللا عنهما

 �عالج من التنز�ل شدة..الحدیث، وسبق ذ�ر مناسبته والكالم علیه �التفصیل. -هللا علیه وسلم
في �تاب التفسیر في تفسیر سورة القیامة �اب الباب األول من تفسیر سورة  :الثاني الموضع
یفجر أمامه ل: -رضي هللا عنهما-، وقال ابن عباس ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك}القیامة 

أنه یودع التراجم �لمات غر�بة من  -رحمه هللا-سوف أعمل، البخاري من عادته  ،سوف أتوب
فسه، نرآن ثم �فسرها نقًال عن غیره من الصحا�ة والتا�عین وأئمة الغر�ب، وقد �فسرها من تلقاء الق

ال: سوف ق ]٥[القیامة:ِلَیْفُجَر َأَماَمُه}{المقصود أنه نقل عن ابن عباس في تفسیر قوله تعالى: 
وهو  ،�فجر أمامه اآلمال العر�ضة الطو�لة ،سوف أعمل. هذه األماني، یتمنى و�فتح أمامه ،أتوب

ال یدري متى �فجؤه األجل، ال یدري متى �فجؤه األجل، هل یتمكن من التو�ة أو ال یتمكن؟ هذا 
 .هو الغرور الذي قد یؤخذ على غّرة من غیر استعداد، سوف أتوب سوف أعمل

�ه من ؤو یلوذ �ه، وال مأوى یُ ال مفر، ال حصن  ]١١[القیامة:{َكالَّ ال َوَزَر} ،ال وزر: ال حصن 
ي همل من غیر أن �عن ]٣٦[القیامة:{َأَ�ْحَسُب اِإلنَساُن َأْن ُیْتَرَك ُسًدى} ،عذاب هللا، سدى: همالً 

من یبلغه الحجة حجة هللا علیه، ثم �عد ذلك یترك همًال في اآلخرة، ال �حاسب وال یرسل إلیه 
 �جازى؟

حدثنا سفیان قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة و�ان : حدثنا الحمیدي قال: -رحمه هللا-قال  
ثقة. حدثنا الحمیدي قال: حدثنا سفیان هو ابن عیینة قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة و�ان 

و�ان ثقة هو موسى بن أبي عائشة، و�حتاج إلیه أحیاًنا البخاري إذا أوجس من  :ثقة. القائل
ع �قع في نفسه شيء من الراوي أو من اإلسناد رف الراوي أو ممن �طَّلع على هذا اإلسناد أنه قد

، و�ان ثقًة لماذا؟ لم ُ�ظن �الشعراء أنهم هذا اإلشكال، حدثنا أبو الحجاج الشاعر و�ان ثقة
وهنا قال: موسى بن أبي عائشة و�ان  ،�قولون ما ال �فعلون، �عني توسعوا فنّص على توثیقه

 ، وسیأتي في روا�ٍة أنه ُتو�ع على هذا الحدیث.ألن مدار الحدیث علیه، �ذا قال ابن حجر ؛ثقة
 طالب:...
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یرفع هذا، وعلى �ل حال ما �فعل هذا متى؟ إذا �ان  یر�د أنقد �كون فیه مغمزة وفیه شيء 

عن سعید بن  ،ما فیه إشكال حتى لو �ان فیه �الم. و�ان ثقةفأما إذا تو�ع  ـمدار الحدیث علیه

إذا نزل  -صلى هللا علیه وسلم-قال: �ان رسول هللا  -رضي هللا عنهما-جبیر عن ابن عباس 

اَنَك {ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلسَ علیه الوحي حّرك �ه لسانه. ووصف سفیان یر�د أن �حفظه فأنزل هللا: 

�ًضا، أحیث ذ�رت اآل�ة في الترجمة، وفي الحدیث  ،والمناسبة ظاهرة ]١٦[القیامة:ِلَتْعَجَل ِ�ِه}

 تحتاج إلى بیان.فالمناسبة ظاهرة، ال 

 -قال ]١٧[القیامة:{ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه}في �تاب التفسیر أ�ًضا في �اب:  :الموضع الثالث
: حدثنا عبید هللا بن موسى عن إسرائیل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعید بن -رحمه هللا

ان �حرِّك �قال: وقال ابن عباس:  ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك}جبیر عن قوله تعالى: 
ْك ِ�ِه ِلَساَنَك}شفتیه إذا ُأنزل علیه. فقیل له:  ى أن ینفلته منه، إنا �خش ]١٦[سورة القیامة: {َال ُتَحرِّ

ن علینا فإذا قرأناه �قول ُأنزل علیه، فاتبع قرآنه ثم إ ،وقرآنه أن تقرأه  ،علینا أن نجمعه في صدرك
رة ألن اآل�ة المذ�ورة في الترجمة مذ�و  ؛على لسانك، والمناسبة ظاهرة �سا�قتها بیانه أن نبینه

 أ�ًضا في الخبر.
ِبْع {َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَّ تفسیر السورة نفسها:  ،في �تاب التفسیر أ�ًضا :والموضع الرا�ع

قال ابن عباس: قرأناه: بّیناه،  ]١٨[القیامة:{َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه}�اٌب:  ]١٨[القیامة:ُقْرآَنُه}
ن : حدثنا قتیبة بن سعید قال: حدثنا جر�ر ع-رحمه هللا-فاتبع ِاعمل �ه، فاتبع ِاعمل �ه، قال 

{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه موسى بن أبي عائشة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله: 
وحي إذا نزل جبر�ل علیه �ال -علیه وسلم صلى هللا-قال: �ان رسول هللا  ]١٦[القیامة:ِلَساَنَك}

ْقِسُم {ال أُ و�ان مما �حّرك بلسانه وشفتیه فیشتد علیه و�ان ُ�عَرف منه، فأنزل هللا اآل�ة التي في: 
هذه هل هي  )ال( . یتكلمون �ثیًرا في]١[القیامة:{ال ُأْقِسُم ِبَیْوِم اْلِقَیاَمِة}، ]١[القیامة:ِبَیْوِم اْلِقَیاَمِة}

 }َسمٌ قَ َوِ�نَُّه لَ  لنُُّجوِم.َفال ُأْقِسُم ِ�َمَواِقِع ا{وهي نفٌي للقسم أو زائدة أو زائدة، وجود جواب للقسم نافیة 
فكیف تكون نافیة وهو یؤ�د �إن والالم إنه لقسم؟ �عض الناس �قول  ،]٧٦-٧٥[سورة الواقعة: 

ال، لكن  ،�ستغنى عنها إنها زائدة ِصلة، لیس معنى ز�ادتها أنه �جوز حذفها أو أنه �مكن أن
لنجوم نه ُأكد أنه قسم، والحسن البصري �قول: فال أقسم �مواقع اأكونها نافیة لیست بنافیة، بدلیل 

 لیست ال الم ألف إنما هي الم همزة فألقسم.
 طالب:...
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�عني لیس الم ألف، ال، لیست نافیة إنما هي الٌم �عدها همزة فألقسم، طیب �عدها ألف �عدها 
القراءة بهذه القراءة أو ال �جوز على ألذ�حنه �عدها ألف، لكن هل �جوز ال: هي مثل: ألف، �ق

 رأي الحسن أن ُ�قرأ بها هكذا فألقسم؟
 طالب:...

 ال؟ أممن حیث المعنى �الم وجیه  ،إًذا من حیث التوجیه
 طالب:...

ي  ماذاتقول، أكثر اإلخوان الموجودین ما �فهمون  ماذاأكثر اإلخوان ال یدرون   ،قلیًال تقول، هدِّ
 .ا، جزاك هللا خیرً ا�ستفیدو  حتىوضح صوتك 

 طالب:...
 لیس بوجیه؟ أمهل �الم الحسن وجیه  :أّوًال 

 طالب:...
ال، حتى من حیث المعنى العام، من حیث المعنى العام ألنه قال: و�نه لقسم، فیناسب فألقسم. 

 علیه الصالة-هل هو یرو�ها عن النبي  هل نبقي لها األحكام األخرى؟ف ،الكن إذا نفیناها قرآنً 
ثابتة �سند صحیح؟ إذا �ان ال یرو�ها فال قیمة لها أصًال، �الم أهل العلم في القراءة ال -والسالم

 اما دام نفیناها قرآنً  :و�عضهم �قول ،�سنٍد صحیح غیر متواتر هذا الذي یرتبون علیه األحكام
 ؛يوال نعتمد علیها في إثبات حكم شرع ،فال نعتبرهاوهي منسو�ة إلى القرآن فال نعتبرها أبًدا، 

�عني �یف یتصور النفي واإلثبات في َمحٍز واحد من جهة واحدة ما  ؟ألنه �یف تنفیها من جهة
 -غیر ثابتة؟ هو یرو�ها عن النبي أمالجهة منفكة، أنت أمام �لمة واحدة هل هي ثابتة  :نقول

نها إفمنهم من �قول  ،القرآن ال یثبت �مثل هذا :ونقولعلى أنها قرآن  -علیه الصالة والسالم
 -علیه الصالة والسالم-على أساس أنها مرفوعة للنبي  -علیه الصالة والسالم-تروى عن النبي 

لذا �قول و ا وال نقرأ بها. كأحادیثه، و�ونها ال لم تتواتر والقرآن �شترط له التواتر ال نثبتها قرآنً 
؛ ألنه -رضي هللا عنه-جوز القراءة �قراءة خارجة عن مصحف عثمان نه ال تإجمهور أهل العلم 

 هو الذي أجمع علیه الصحا�ة.
 طالب:...

 لكن ،�عات قراءة ابن مسعود أثبتوهاإثبات األحكام الشرعیة متاحتى الفقهاء �عتمدون علیها في 
 ؟النفي واإلثباتهل �مكن أن �جتمع فأقول إذا اتحدت الجهة في النفي واإلثبات على �لمة واحدة 

 طالب:...
إن انفكت الجهة اآلن، لكن هل �مكن أن تنفك الجهة في �لمة واحدة نحملها على النفي  نعم

 وعلى اإلثبات؟
 طالب:...
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 ؟نعم
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

 طیب.
 طالب:...

ز الثاني ابن حجر أنه من بني ُسَلیم و�لى ب ،�عني توجیه الكالم على وجه واحد ني لكن هل ُ�جوِّ
 ها النفيیتجه إلی ،ُسَلیم؟ فإًذا ما هو �حل إشكالنا هذا، أنا أر�د جهة واحدة یتجه إلیها �لمة واحدة

 واإلثبات في آن واحد.
 طالب:...

 .اونفیناها قرآنً 
 طالب:...

 ه مثل هذا أن تثَبت وتنفى في آن واحد؟لكن هل یتج ،أنا أقول لك قال بهذا �عض أهل العلم
 طالب:...

علیه الصالة -وحسن السند إلى النبي  -علیه الصالة والسالم-ال هو إذا رفع إلى النبي 
ا م�عني  ،هذا محل اإلشكال، أما قراءة الحسن التي معنا �عني ما لها، ُنقلت عنه نقًال  -والسالم

 .رفعها وال شيء
 طالب:...

 ؟اونثبته موقوفً  اله نظیر أننا ننفي ونثبت؟ هل نظیره أن نقول ننفیه مرفوعً هل هذا له نظیر؟ 
ورواه صحابته  -علیه الصالة والسالم-نفكك الجهة، اآلن انفكت الجهة، إنما نثبته إلى النبي 

شرعیة  اونثبت �ه أحكامً  ،ثم من �عدهم على أنه قرآن ،وحمله عنه الصحا�ة ،على أنه قرآن
 وأن منهم من �حتج �ه على أنه خبر من ،أنا أعرف �الم أهل العلم في المسألةوننفي أنه قرآن؟ 

األخبار النبو�ة، و�ستدل �ه �صحة إسناده على أنه �عامل معاملة الحدیث، لكن ال یثبت �ونه 
 .اقرآنً 

 طالب:...
 قرأها على أنها قرآن، ورو�ت عنه على أنها قرآن �سند صحیح. -علیه الصالة والسالم-النبي 

 ؟نعم
 طالب:...
 ، إذا قلنا هذا.اوال حدیثً  الیست قرآنً  ،ما یثبت

 طالب:...
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 نعم.
 طالب:...

 على أنه قرآن.
 طالب:...

 �عني نسخة �تابتها.
 طالب:...

 نسخت تالوتها.
 طالب:...

م، . نعود إلى مسألة ال أقس-علیه الصالة والسالم-ما فسرها الصحا�ة، �له مرفوع إلى النبي  ،ال
 .نعم

 طالب:...
 -و�قول: قال رسول هللا -ة والسالمعلیه الصال-ال، ما هي بتفسیر الصحا�ة یرفعه إلى النبي 

 ، و�سوق اآل�ة بتفسیرها.-صلى هللا علیه وسلم
 طالب:...

 ُمدَرج.
 طالب:...

�عني من  على أنها قرآن، على أنها قرآن، �عني هل نقول أو نستدل نستدل اواحدً  اساقها مساقً 
وأنها مدرجة عدم وجودها في  ،�اب التنظیر تنظیر القرآن �الحدیث نستدل على عدم قرآنیتها

إذا روى  :من �المه، �ما نقول -علیه الصالة والسالم-نها مدرجة من النبي إولو قلنا  ؟القرآن
دَرج على أنه مُ الراوي الثقة �الًما وزاد فیه من قوله من غیر فصل الُمدرج في الحدیث، واستدللنا 

م لبدلیل أنها  -علیه الصالة والسالم-�الروا�ات األخرى، فنقول: إنه متتا�عات مدرجة من النبي 
ا من غیر واحدً  اتثبت في القرآن، وهي صحیحة إلیه، �عني من غیر فصل، �عني سیقت مساقً 

 .فصل
 طالب:...

 األصل أنه من أصل الكالم، لكن یبقى االستدالل �الطرق األخرى.
 طالب:...

 -، ولیست من القرآن، فتثبت للنبي-علیه الصالة والسالم-هذا دلیل على أنها مز�دة من النبي 
 .رها �المدرج �عني ُ�قرِّب الصورةوال تثبت على أنها قرآن، �عني تنظی -علیه الصالة والسالم

 طالب:...
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نه من ولد إ :لو قال شخصثبوت األحكام �عضها دون �عض لماذا؟ ألنه ُیّتهم فیحتاج إلى بینة، 
فاطمة ِادعى، نقول: �المك صحیح نحرمك الز�اة وال نعطیك من الخمس إال ببینة، هذا من هذه 

أن نرتب علیه �عض األحكام التي إشكال �عني ما فیه  ،الجهة ما �خالف، هذا من هذا الباب
 .نة. هذا من �اب ثانٍ ُ�قبل قوله فیها، وننفي عنه األحكام التي ال ُ�قبل قوله فیها، إال ببی

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
وقول من نفى إثباتها �الكلیة له وجه، وهو قول �ثیر من  ،عندنا اآلن مشكلة ؟هو مااإلشكال 

ش ونفیناها من جهة إ� ،وهي سیقت على أنها قرآن اما دام ما ثبتت قرآنً  :أهل العلم، �عني نقول
ة تعامل معامل -علیه الصالة والسالم-لسند إلى النبي ما دام صّح ا :نثبتها من جهة. والذي �قول

 -فعه للنبيیر  اأقرب نظیر لها مسألة المدرج في الحدیث، �سوق �المً  :الحدیث النبوي، وأقول
 جمیعه، ثم یتبین �الطرق األخرى أن الجملة األخیرة لیست منه، أو جملة -علیه الصالة والسالم

قالها  -علیه الصالة والسالم-و�ون النبي  ،إنما قالها الصحابي من تلقاء نفسه ،منه لیست منه
 لكن ما الذي یدلنا على أنها تفسیر من غیر فصل؟ �ونها ال توجد في القرآن. ،على أنها تفسیر

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
 ؟�یف نتصور النفي واإلثبات من جهة واحدة إال بهذه الطر�قة :أنا أقول

 طالب:...
 ُ�ملى لكن.
 طالب:...

 أماله ثبت �ما هو في المصحف.
 طالب:...

أماله وثبت �ما هو في المصحف، وحفظه �عض الصحا�ة في مناسبة أخرى، على هذه الكیفیة. 
و�ذا ال بد أن نجیب عنه، �یف نثبت قراءة  اونقًص  اي �طنطن حول القرآن وأن فیه مز�دً ذألن ال

{َفال ُأْقِسُم ِ�َمَواِقِع النُُّجوِم. َوِ�نَُّه بنا لهذا قول الحسن أن ء جا الذيوهي ال یثبتها أهل العلم؟ 
، }َوِ�نَُّه َلَقَسمٌ {�قول هي: فألقسم الالم الم تأكید وأقسم، بدلیل   ]٧٦-٧٥[سورة الواقعة:  َلَقَسٌم}
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إشباع، لها نظیر، �عني ما قالوا  لیس فیهاال ال  ؟ینأطیب األلف الزائدة التي علیها همزة. 
 النظیر هذا لكن أقول أو ألذ�حن فیه ألف �عد الهمزة.

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
 فألقسم.

 طالب:...
 فیها ألف زائدة. ،وألذ�حن وألذ�حن، فیها �عد األلف همزة، فیها ألف زائدة

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
 نعم في أول األمر ُ�قرأ على السبعة أحرف.

 طالب:...
 ما یدرى عن العرضة األخیرة هذه، فیه شيء؟ 

 طالب:...
 هي؟ ما

 طالب:...
هي الم ألف: ال أقسم، ال أقسم، �صیر مثل أعرابي صلَّى مثل: ال تسئلون یومئذ عن النعیم، 

 . اقلب بدل ما هو بنفي �صیر تأكیدً نقول هكذا. �عني قلب للمعنى وفي �الم الحسن 
 طالب:...

 أقسم ال ال :نه نقول، أما �و مقبوًال  اسلیمً  اي �شكل معنا. نر�د مخرجً ذ، هذا ال}َوِ�نَُّه َلَقَسمٌ {إثباته، 
 زائدة وانتهى اإلشكال، یبقى إشكال عند �عض الناس، �عني یرتفع ال أقسم ثم و�نه لقسم.

 طالب:...
هي �عني عنده فألقسم، �عني  :هو توجیه ما هو �قراءة وقراءة، �قول ،توجیه ،توجیه للمعنى

 معنى ال أقسم فألقسم.
 طالب:...

 ة هّال ومثل أال.نزلالم ألف ذ�ر �عضهم أنها �م
 طالب:...

 على �ل حال ذ�رنا فیه إن شاء هللا بیانه و�كفي. 
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قال: حدثنا قتیبة بن سعید قال: حدثنا جر�ر عن موسى بن أبي عائشة عن سعید بن جبیر عن 
لیس وامتناعه . �عني ما جاء في قصة إب]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك}ابن عباس في قوله: 

 من السجود ما منعك أن تسجد، وفي موضع: أال تسجد؟
 طالب:...

 ؟نعم
 طالب:...

ولماذا حذفت في األولى؟ ما منعك أن تسجد �عني من السجود، ما منعك  ؟في الثانیة معنى ال ما
 أال تسجد؟
 طالب:...

 لها نظائر، لكن الذي ُ�شكل عند المتعلمین �عني ،مثل ال أقسم، مثل ال أقسم، �عني لها نظائر
ك شاب ئ�جی لكن ،وعنده أشیاء �سهل علیه األمر �عني والتوجیه ،وعنده نظائر ،ي عنده سعةذال

ما : ال أقسم، فال أقسم، و�نه لقسم، �حصل عنده، ومهءیتدبر القرآن و�فهمه و�جي ر�د أنمتعلم و�
 قلت له: ال زائدة ما هي زائدة في بدا�ة األمر ال بد أن �حصل عنده شيء من التردد..

 طالب:...
 ، وقف الزم هذا؟اإًذا �صیر الوقف الزمً 

 طالب:...
ذا قلنا إإذا ما ألغي هنا، إذا ألغینا الوقف الالزم هنا فیلغى �ل وقف الزم.  كل الوقف الالزم ُیلغى

 إنها ال، ثم تقول: أقسم.
 طالب:...

 .لعل المسألة ظهرت �النظائر على �ل حال
 طالب:...

 ؟ماذاسورة 
 طالب:...

ما  ء،جي. ال ما �ءجيقسم بهذا البلد نفسه؟ ال ال ما �تكون ال من نها�ة سورة المدثر؟ وال أ
 ال. ء،�جي

 طالب:...
�عني الز�ادة لیس معناها أنها �مكن أن �ستغنى عنها أو أن �عض الناس زادها ولیست من 

ال �قصدون هذا، �عني من قال إنها زائدة �جوز حذفها ومسحها من المصحف �فر،  ،ال ،القرآن
 �كفر.
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 -قال: �ان رسول هللا ]١٦[القیامة: ِ�ِه}{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجلَ قال: عن ابن عباس في قوله: 

 إذا نزل علیه جبر�ل علیه �الوحي و�ان مما �حرك �ه لسانه وشفتیه فیشتد -صلى هللا علیه وسلم

ْك {ال ُتَحرِّ . ]١[القیامة:{ال ُأْقِسُم ِبَیْوِم اْلِقَیاَمِة}فأنزل هللا اآل�ة التي في:  ،و�ان ُ�عرف منه ،علیه

قال: علینا أن نجمعه في صدرك  ]١٧: ١٦[القیامةِلَتْعَجَل ِ�ِه. ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه}ِ�ِه ِلَساَنَك 

قال:  ه بلسانك،علینا أن نبین ،فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علینا بیانه ،وقرآنه

ظاهرة  لى لك فأولى توعُّد، والمناسبةفكان إذا أتاه جبر�ل أطرق، فإذا ذهب قرأه �ما وعده هللا. أو 

 فاآل�ة المترجم بها مذ�ورة في الحدیث.

 ْلُقْرآنَ َوَرتِِّل ا{الترتیل في القراءة وقوله تعالى:  :�ابفي �تاب: فضائل القرآن،  :الموضع الخامس
و ابن عبد : حدثنا قتیبة بن سعید قال: حدثنا جر�ر ه-رحمه هللا-، قال ]٤[سورة المزمل:  }َتْرِتیًال 

في  -رضي هللا عنهما-الحمید عن موسى بن أبي عائشة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس 
 -صلى هللا علیه وسلم- قال: �ان رسول هللا ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه}قوله: 

�ان مما �حرِّك �ه لسانه وشفتیه فیشتد علیه، و�ان ُ�عرف منه إذا نزل علیه جبر�ل �الوحي و 
َحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل {ال تُ : ]١[القیامة:{ال ُأْقِسُم ِبَیْوِم اْلِقَیاَمِة}فأنزل هللا تعالى اآل�ة التي في 
{َفِإَذا درك وقرآنه صفي . فإن علینا أن نجمعه ]١٧: ١٦[القیامةِ�ِه. ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه}

ن علینا إقال: ]١٩[القیامة:َلْیَنا َبَیاَنُه}{ُثمَّ ِإنَّ عَ فإذا أنزلناه فاستمع  ]١٨[القیامة:َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه}
 أن نبینه بلسانك، قال: و�ان إذا أتاه جبر�ل أطرق، فإذا ذهب قرأه �ما وعده هللا.

لذي بین ا، �عني ما ]١٦[القیامة: ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه}{الالترجمة: الترتیل في القراءة 
 .اختالف؟ نعم اتحاد أمالترتیل و�ین النهي عن العجلة؟ اتفاق 

ه �قول ابن حجر: شاهد الترجمة منه النهي عن تعجیله �التالوة، النهي عن تعجیله �التالوة فإن 
 .�قتضي استحباب التأني فیه وهو المناسب للترتیل

الموضع السادس وهو األخیر: في �تاب التوحید �عني في أواخر الكتاب، في �تاب التوحید في  
وفعل  ]١٦[القیامة:َساَنَك}لِ {ال ُتَحرِّْك ِ�ِه  ]١٦[القیامة:ِلَساَنَك} {ال ُتَحرِّْك ِ�هِ �اب قول هللا تعالى: 

 صلى هللا علیه-حین ینزل علیه الوحي، وقال أبو هر�رة عن النبي  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
، �تاب التوحید، والترجمة �اب قول هللا »أنا مع عبدي إذا ذ�رني وتحر�ت بي شفتاه«: -وسلم

ین ینزل علیه ح -صلى هللا علیه وسلم-، وفعل النبي  ]١٦[القیامة:رِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك}{ال ُتحَ تعالى: 
قال هللا تعالى �عني في الحدیث  -صلى هللا علیه وسلم-الوحي، وقال أبو هر�رة عن النبي 

 . »أنا مع عبدي إذا ذ�رني وتحر�ت بي شفتاه«القدسي: 
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: حدثنا قتیبة بن سعید قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن -رحمه هللا-قال 
ال: �ان ق  ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك}سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله تعالى: 

و�ان �حرِّك شفتیه فقال لي ابن عباس:  ،�عالج من التنز�ل شدة -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
�حر�هما، وقال سعید: أنا أحر�هما �ما  -صلى هللا علیه وسلم-ما �ان رسول هللا أحر�هما لك �

 ِ�ِه. ِلَتْعَجلَ  {ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنكَ : -عز وجل-كان ابن عباس �حر�هما فحرَّك شفتیه، فأنزل هللا 
لحدیث �حدیث الباب ا قال: جمعه في صدرك ثم تقرؤه. ]١٧: ١٦[القیامةِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه}

 المناسبة لكتاب التوحید؟  سواء. طیب ما
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 طیب حدیث الباب.
 طالب:...

ین ُینزل علیه ح -علیه الصالة والسالم-وفعل النبي   ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك}�قول: 
أنا مع عبدي إذا «: -صلى هللا علیه وسلم-هذا موجود في الحدیث. وقال أبو هر�رة عن النبي 

 .»ذ�رني وتحر�ت بي شفتاه
 طالب:...

 تعارض؟ هفی
 طالب:...

 ...تعارض بین الحدیثین؟ حدیث الباب و هفی
 طالب:...

 ، من أي وجه؟هفی
 طالب:...

 ال، أنت الزم تحرك شفتیك وتؤجر على قراءة القرآن، �عني من الزم القراءة ومن الزم الذ�ر أن
ألنه �ان �سابق جبر�ل من أجل  ؛لما ُضمن له -علیه الصالة والسالم-تحرك شفتیك، لكن النبي 

ه قرآن أو لغیر الحفظ، هذا منهٌي عنه، ال تحرك، لكن من الزم التالوة المأمور بها سواء �انت لل
 أن تحرك شفتیك.

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
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ر ما �ان �حصل من النبي  . �القول والفعل �عني �أنه یر�د وسیلة -علیه الصالة والسالم-�صوِّ
المناسبة  ؟قال أهل العلم ماذاالمناسبة  نرى وتبعه على ذلك سعید بن جبیر، المقصود  ،إ�ضاح

 الالقراءة  و�راد �ه القراءة، فإن المراد �قوله: قرآنه في اآلیتین ما ذ�ره ابن حجر أن القرآن ُ�طلقفی
 و القراءة؟هل المراد القرآن أ ]١٧[القیامة:{ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه}نفس القرآن، 

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
َجْمَعُه {ِإنَّ َعَلْیَنا على �الم ابن حجر في الموضعین المراد القراءة ال نفس القرآن، 

ل ابن �طال: �عني قراءته، فاتبع قرآنه �عني اتبع قراءته، قراءة جبر�ل، وقا ]١٧[القیامة:َوُقْرآَنُه}
غرضه في هذا الباب أن تحر�ك اللسان والشفتین �قراءة القرآن عمٌل یؤجر علیه. عمل یؤجر 

 عالقته �كتاب التوحید؟  ماعلیه. طیب، 
 طالب:...

لقرآن أو غیره من غیر تحر�ك للسان والشفتین لیست قراءة و�نما هي ال، القراءة سواء �انت ل
ألجر تفكُّر، �عني تنتقل من حال القراءة إلى حال التفكُّر، لكن ال بد من تحر�ك الشفتین لیثبت ا

بن �قول ا -�قراءة القرآن، لكن أنا أر�د را�ط هذا الكالم هذا الحدیث �كتاب التوحید، قال: غرضه
 الباب أن تحر�ك اللسان والشفتین �قراءة القرآن عمٌل له یؤجر علیه. : في هذا-�طال

 طالب:...
 �عني یدخل في التوحید؟

 طالب:...
 نعم. طیب.
 طالب:...

 هذا �له في �تاب اإل�مان، ومضى.
 طالب:...

�عني  ،�قول، �قول: الذي �ظهر لي أن مراد البخاري بهذین الحدیثین ماذاابن حجر اسمعوا 
لمعلق الذي �ظهر لي أن مراد البخاري بهذین الحدیثین الموصول والمعلق الرد على الموصول وا

من زعم أن قراءة القارئ قد�مة. أن قراءة القارئ قد�مة. فأ�ان أن حر�ة لسان القارئ �القرآن من 
�ما أن حر�ة لسان ذاكر  ،فعل القارئ، �خالف المقروء فإنه �الم هللا القد�م �ما أن حر�ة اللسان

قد�م، و�لى ذلك أشار �التراجم التي  -سبحانه وتعالى- حادثة، من فعله، والمذ�ور وهو هللا هللا
بهذین الحدیثین حدیث ابن عباس  -رحمه هللا تعالى-أراد البخاري  :تلي هذه الترجمة. �قول

وحدیث أبي هر�رة الموصول والمعلق الرد على من زعم أن قراءة القارئ قد�مة، فأ�ان أن حر�ة 
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اللسان حر�ة لسان القارئ �القرآن من فعله، وهنا �أتي ما ذ�ره أبو عبد هللا: لفظي �القرآن، لفظي 
ي هو صوتي وحر�ة لساني ذ، الا�حتمل أن �كون الملفوظ والمتلو والمقروء وأن �كون فعلی� 

آن من فأ�ان أن حر�ة لسان القارئ �القر  ،وشفتي، قال: الرد على من زعم أن قراءة القارئ قد�مة
جل -فعل القارئ �خالف المقروء فإنه �الم هللا القد�م. �طلقون القد�م وهذا مذهبهم في �الم هللا 

ألنهم یرون أنه تكلم في الِقدم وال یتكلم �عد ذلك، ینفون عنه الحدوث؛  ؛أعني األشاعرة -وعال
مقتضیات األحوال حسب �ألنه یرون أنه إذا �ان یتكلم متى شاء إذا شاء �كالٍم ینزله على نبیه 

 منزه عن حلول الحوادث.  -جل وعال-�هللا  ،اوالحوادث فإنه �كون حادثً 
تكلم في  -جل وعال-والذي علیه أهل التحقیق من سلف هذه األمة وأئمتها أن النوع قد�م هللا 
لسان  �ما أن حر�ة ،األزل، في القدم، لكنه مر�وٌط �المشیئة، آحاده متجددة، فإنه �الم هللا القد�م

لحمد ا :ال إله إال هللا أو سبحان هللا أو �قول :ذاكر هللا تعالى حادثة، �عني هل الذي �قول اآلن
ِ َربِّ اْلَعاَلِمی{ن هذا الكالم قد�م؟ نظیره إذا قال: إهلل هل نقول  حْ اْلَحْمُد هللَِّ ِحیَن. الرَّ [سورة  }ِمَمِن الرَّ

إذا قرأ القرآن فحر�ة لسانه  :القارئ حر�ة لسانه قد�مة؟ قیلنطقه ولفظه عمل  ]٣: ٢الفاتحة 
 -حادثة من فعله والمذ�ور وهو هللاقد�مة، فعله قد�م، طیب، �ما أن حر�ة لسان ذاكر هللا تعالى 

و�لى ذلك أشار في التراجم التي تأتي �عدها، ولذلك �یف یدخل هذا  ،قد�م -سبحانه وتعالى
 ؟ن هذه الحیثیةالحدیث في �تاب التوحید إال م

م قلت: ما ذ�ره من المناسبة جید، وظاهر لكن قوله �خالف المقروء فإنه �الم هللا القد�م، فكال 
سبحانه -و�ونه  ،حسب الحوادث والوقائع�لكن آحاده حادثة تنزل  ،جنسه قد�م -جل وعال-هللا 

ألنه لم یرد �ه نّص، �عضهم �ضیف إلى قد�م أزلي،  ؛قد�م وصفه بذلك مختلٌف فیه -وتعالى
 والوارد: لفظ األول، األول الذي لیس قبله شيء.

أو   ُ�حتاجال إن المناسبة أن ینبه إلى أن �لمة التوحید ال إله إال هللا :هل �مكن أن �قال�قول: 
ه. ، ما معنا�الم ال َ�حتاج نطقها إلى تحر�ك الشفتین؟ ولذا ال یوفق لها إال القلیل عند النزع؟

تحر�ك  ینبه إلى أن �لمة التوحید ال إله إال هللا ال ُ�حتاج أو ال َ�حتاج نطقها إلى�قول: 
 الشفتین؟ 

ال هللا لو �كرر ال إله إ »إله إال هللاأمرت أن أقاتل الناس حتى �قولوا ال «إذا لم ینطق بها فإنه 
وال یثبت له أجرها حتى یتكلم بها. إن  ،في نفسه آالف مرات ما حكم �إسالمه ما لم ینطق بها

و�ن �ان  ،لیحكم �إسالمه ؛ال بد أن تحفظ عنه، و�شهد له بهافكان في أول األمر في إسالمه 
 بها الشفتان واللسان �فى. تفي خلوة إذا تحر�

 طالب:...
 هذا الكالم، نعم.

 طالب:...
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 قال �عزتك �عني اعترافه ما نفعه. 
 طالب:...

  هل من الممكن أن �قال: إن المناسب إثبات المعیة؟�قول: 
 طالب:...

 ین المعیة في حدیث ابن عباس؟أ
 طالب:...

 حدیث ابن عباس. حدیث الباب الذي نشرحه.
 طالب:...

 عالقته للترجمة؟ ماا یهمنا �الدرجة األولى حدیثنا، عالقة، هذ ماال، حدیث ابن عباس. 
 طالب:...

 في أي شيء في حفظ القرآن؟ ما �كفي، ال ال ال. كافٍ 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

مام لها أبوابها في الكتاب، على �ل حال انتهینا من الحدیث في البخاري، اإل ،ال ال، لها أبوابها
 مسلم نعم.
 طالب:...

واإلمام  ،یر�د أن �فرق بین اللفظ والملفوظ القرآن والمقروء في أبواب الحقةتكشف، من  نعم

 .البخاري له �الم طو�ل في اللفظ والملفوظ وخالفه مع الذهلي في هذه المسألة

رحمه -اإلمام مسلم والترمذي والنسائي، �قول اإلمام مسلم أ�ًضا على �ل حال الحدیث خّرجه  

قتیبة بن سعید وأبو �كر بن أبي شیبة و�سحاق بن إبراهیم وحدثنا  في �تاب الصالة: -هللا تعالى

قالوا  ي هو الثاني من الثالثة: حدثنا جر�ر، لماذا أعاد أ�ا �كر؟ذكلهم عن جر�ر، قال أبو �كر ال

الذي �ظهر أنه هو صاحب اللفظ، إذا ذ�ر مجموعة ثم أعاد واحًدا منهم الذي �ظهر أنه هو 

و �كر: حدثنا جر�ر بن عبد الحمید عن موسى بن أبي عائشة عن صاحب اختار لفظه، قال أب

  ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك}في قوله:  -رضي هللا عنهما-سعید بن جبیر عن ابن عباس 

إذا نزل علیه جبر�ل �الوحي �ان مما �حرِّك �ه لسانه  -صلى هللا علیه وسلم-قال: �ان النبي 

{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل فكان ذلك ُ�عرف منه، فأنزل هللا تعالى:  ،فیشتد علیه ،وشفتیه

إن علینا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه  }ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنهُ {أخذه،  ]١٦[القیامة: ِ�ِه}
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أن  ]١٩[القیامة:{ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنُه} أنزلناه فاستمع له، ]١٨[القیامة:{َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه}

فكان إذا أتاه جبر�ل أطرق، فإذا ذهب قرأه �ما وعده هللا. ثم قال: حدثنا قتیبة بن  ،نبینه بلسانك

سعید قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس في 

ُ�عالج من  -صلى هللا علیه وسلم-قال: �ان النبي  ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك}قوله: 

 التنز�ل شدة، و�ان �حرِّك شفتیه الحدیث بنحو حدیث البخاري.

علم للمازري ما وقفت علیه؛ ألن ترتیبه وفهرسته وطباعته �لها ما تعین على �حثت عنه في المُ 
یه ما ذ�رها وال تعرض لشرحها، ترجم علالوقوف على المراد، ولعله لم یذ�ره؛ ألنه أحادیث �ثیرة 

القاضي عیاض في إكماله �قوله: �اب االستماع للقراءة، وترجم األُبي في إكمال اإلكمال: 
أحادیث التوسط في القراءة، أحادیث التوسط في القراءة، وفي ُمكمِّل اإلكمال للسنوسي: �اب 

حه: �اب االستماع للقراءة، �اب التوسط في القراءة مثل األُبي. وترجم علیه النووي في شر 
 .االستماع للقراءة. مثل القاضي عیاض

ي ورواه اإلمام أبو عیسى الترمذي في جامعه في التفسیر تفسیر سورة القیامة قال: حدثنا اب أب 
عمر قال: حدثنا سفیان عن موسى بن أبي عائشة، عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: �ان 

زل هللا إذا أنزل علیه القرآن ُ�حرِّك �ه لسانه یر�د أن �حفظه فأن -ه وسلمصلى هللا علی-رسول هللا 
حّرك سفیان و  ،قال: فكان ُ�حرك �ه شفتیه  ]١٦[القیامة:{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك}تبارك وتعالى: 

شفتیه، هذا حدیث حسن صحیح، قال علي بن المدیني: قال �حیى بن سعید القطان: �ان سفیان 
 سن الثناء على موسى بن أبي عائشة، مثل ما قلنا في سند البخاري.الثوري �ح

وقال اإلمام النسائي في السنن في �تاب الصالة: �اب جامع ما جاء في القرآن، �اب ما جاء 

�اب جامع ما جاء في القرآن: أخبرنا قتیبة قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن 

ِإنَّ َعَلْیَنا  {ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه.: -عز وجل-سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله 

�عالج من التنز�ل شدة،  -صلى هللا علیه وسلم-قال: �ان النبي  ]١٧: ١٦[القیامةَجْمَعُه َوُقْرآَنُه}

{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه. ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه : -عز وجل-و�ان �حرِّك شفتیه قال هللا 

ه في صدرك، ثم تقرؤه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال: فاستمع له قال: جمع ]١٧: ١٦[القیامةَوُقْرآَنُه}

إذا أتاه جبر�ل استمع فإذا انطلق قرأه �ما قرأه،  -صلى هللا علیه وسلم-وأنصت فكان رسول هللا 

وقال في �تاب التفسیر عن الخالف الذي ذ�رناه سا�ًقا هل هو الكبرى هو موجود في التفسیر 

لتفسیر المستقل، أخبرنا قتیبة بن سعید قال: حدثنا أبو عوانة عن في اأ�ًضا وموجود  ،الكبرى 

{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل موسى بن أبي عائشة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله: 
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�عالج من التنز�ل شدة، �ان �حرك  -علیه الصالة والسالم-قال: �ان النبي  ]١٦[القیامةِ�ه}

�حر�هما،  -صلى هللا علیه وسلم-عباس: أنا أحر�هما لك �ما �ان رسول هللا  شفتیه قال لي ابن

{ال : -عز وجل-قال سعید: وأنا أحر�هما �ما �ان ابن عباس �حر�هما، فحرك شفتیه، فأنزل هللا 

جمعه في صدرك ثم  :، قال]١٧: ١٦[القیامةُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه. ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه}

صلى هللا -فكان رسول هللا  ،قال: فاستمع وأنصت ]١٨[القیامة:{َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه}تقرؤه، 

 إذا أتاه جبر�ل استمع، فإذا انطلق جبر�ل قرأه �ما قرأه. -علیه وسلم

ي منه صنیع ذالفي السنن ترجم علیه �اب جامع ما جاء في القرآن، جامع ما جاء في القرآن 
ال في أول األمر، وتنز�ل سورة المدثر. أو هذه اآل�ات منها، ثم ق -علیه الصالة والسالم-النبي 

ا النسائي في �تاب التفسیر: أخبرنا أحمد بن سلیمان قال: حدثنا عبید هللا بن موسى قال: أخبرن
ي عائشة، عن إسرائیل عن أبي إسحاق عن سعید بن جبیر، �عني من غیر طر�ق موسى بن أب

َل {ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعجَ أبي أسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله: 
عن  ، قال: �ان �حرِّك لسانه مخافة أن �فلت منه، ثم قال: أخبرنا أحمد بن عبدة]١٦[القیامةِ�ه}

متا�ع ألبي أ�ًضا سفیان عن عمرو عن سعید وهو ابن جبیر عن ابن عباس، عمرو بن دینار 
لموسى بن أبي عائشة، عن سعید وهو ابن جبیر عن ابن عباس قال: �ان أ�ًضا إسحاق ومتا�ع 

 :-عز وجل-فأنزل هللا  القرآن علیه �عجل �قراءته لیحفظهإذا نزل  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
أ�ًضا رجه وأخ .]١٨[القیامة:ْع ُقْرآَنُه}َفاتَّبِ {َفِإَذا َقَرْأَناُه إلى قوله:   ]١٦[القیامة{ال ُتَحرِّْك ِ�ِه ِلَساَنَك}

. اآلن االنسائي في فضائل القرآن من الكبرى عن هّناد عن عبید بن حمید عنه �ه لكن مختصرً 
 أو �م عندنا من حدیث على حساب جملة ما في الكتب الستة؟ ؟كم عندنا من طر�ق

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 �التكرار؟ ا�قال ما في الكتب الستة �م حدیثً جملة ما في الكتب الستة لما 

 طالب:...
ن �التكرار، �حسابنا �م أخذنا م اومسلم مثله خمسة عشر �عني تصل إلى ثالثین ألفً  تةالبخاري س

 حدیث �النسبة للبخاري؟
 طالب:...

 إذا نظرنا إلى التكرار في مواضعه.
 طالب:...



 
 

 
 
 

١
٩ 
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ثالثة  ،ن، هذه تسعة، والنسائي أر�عةا�م؟ اثني واحد هذا سا�عه، ومسلم البخاري ستة والترمذ
في حدیث واحد، وقل مثل هذا في األحادیث  اعشر. �عني من الكتب الستة ثالثة عشر حدیثً 

إننا �هللا ما شرحنا إال أر�عة أحادیث أو خمسة ونغفل عن هذه، هذه  :السا�قة، �عني ما نقول
 كلها مدروسة، في ضمن الدرس. 

 طالب:...
 ال؟ أمصح 
 ال؟ أمصح 

 طالب:...
ألن �عض الناس �قول: أر�عة أحادیث، أر�عة أحادیث �ا أخي مبسوطة ومر�نا علیها في الكتب 

 .كلها، على �ل حال انتهى الحدیث اآلن
 �هللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 
 
 


